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 Tratamentos biológicos convencionais muitas vezes são insuficientes para o tratamento de 

efluentes que contenham compostos fenólicos em elevadas concentrações, uma vez que 

concentrações superiores a 100 mg/L podem ser tóxicas aos microrganismos. 

 A utilização de enzimas oxidativas, como as peroxidases, ganha destaque neste cenário, 

sobretudo, pela velocidade que é conferida ao tratamento e alta eficiência de bioconversão. 

Entretanto, este processo ainda pode apresentar custos elevados, uma vez que as enzimas, em sua 

forma livre, não podem ser separadas do efluente. Uma maneira de tornar o processo atrativo 

financeiramente é a imobilização das enzimas em um suporte, inerte ao meio reacional, e que 

possa ser facilmente separado do meio aquoso. 

 Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo a imobilização de enzimas horseradish 

peroxidase em nanofolhas de óxido de grafeno ativadas com epicloridrina e sua aplicação na 

bioconversão de 2,4-diclorofenol. 

 Inicialmente, foram sintetizadas as nanofolhas de óxido de grafeno a partir de 1 g de grafite. 

Em um erlenmeyer foi adicionado o grafite seguido de 23 mL de ácido sulfúrico, a mistura foi 

mantida em agitação por 15 minutos, com o uso de agitador magnético, até a completa dispersão 

do grafite. Foram inseridos 0,5 g de nitrato de sódio e 3 g de permanganato de potássio. Para 

manter a temperatura do meio reacional abaixo de 20 °C, o erlenmeyer foi mantido em banho de 

gelo. A mistura permaneceu em agitação por 2 horas. O erlenmeyer foi transferido para um banho 

termostatizado a 35 °C, por 30 minutos. Foram adicionados 46 mL de água destilada e a 

temperatura do banho foi elevada para 98 °C, onde o erlenmeyer foi mantido por 30 minutos. A 

solução foi transferida para um béquer de 500 mL, teve a adição de 140 mL de água destilada e 

10 mL de peróxido de hidrogênio 30% e foi mantida em agitação por 15 minutos. A mistura 

permaneceu em repouso overnight. Após, foi centrifugada por um período de 10 minutos com 

rotação de 5000 rpm, o sobrenadante foi descartado e foram realizadas exaustivas lavagens do 

precipitado com solução de ácido clorídrico 1 M, 0,1 M e água destilada (70 °C), 

respectivamente. A solução foi filtrada com auxílio de bomba de vácuo e membranas de acetato 

de celulose 0,45 µm. O filtrado foi mantido em temperatura ambiente até a completa secagem.  

Com o filtrado seco foram preparadas soluções com concentração de 1 mg/mL, as quais foram 

mantidas em sonificação por 5 horas, de modo a proporcionar a suspensão das nanofolhas de OG. 

As suspensão foi centrifugada (15 minutos e 5000 rpm) e o sobrenadante foi evaporado em 

estufa, sob temperatura de aproximadamente 40 °C, de modo a manter as nanofolhas para 

posterior ativação. 
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 A ativação das nanofolhas de OG com grupos epóxi ocorreu por meio da adição de 200 mg de 

grafeno, 1,5 mL de água ultrapura, 0,65 mL de solução hidróxido de sódio 2 M e 0,15 mL de 

epicloridrina, em tubos tipo falcon. A solução foi mantida em agitação por 2 horas, com 

temperatura de 40 °C. Após, foram realizadas sucessivas lavagens com água destilada.  

 Para a imobilização das enzimas nas nanofolhas de OG ativadas, utilizou-se solução da enzima 

peroxidase PeO 906 (Toyobo do Brasil®) com concentração de 3,6 g/L, definida em 

experimentos prévios. Para 50 mg de OG ativado foram adicionados 10 mL de solução 

enzimática. O sistema foi submetido à agitação orbitalar em shaker, sob temperatura de 25 °C, 

por 24 horas. A amostra final foi centrifugada, durante 10 minutos, com velocidade de 5000 rpm. 

 A determinação da eficiência de bioconversão ocorreu por meio do contato da enzima 

imobilizada com 5 mL de solução de 2,4-diclorofenol (100 mg/L) em tubos tipo falcon. Para a 

reação foram utilizados parâmetros determinados em experimentos anteriores (pH 7, temperatura 

25 °C, concentração de peróxido de hidrogênio 1,25 g/L e tempo de contato de 15 minutos). 

Além disso, foram realizados testes consecutivos, de modo a verificar a estabilidade operacional 

da enzima imobilizada frente a vários ciclos reacionais. 

 A concentração de 2,4-diclorofenol remanescente no meio foi determinada por análise 

colorimétrica de fenóis totais, empregando-se 4-aminoantipirina como reagente, em 

espectrofotômetro Pharo 300 (Merck®, Alemanha). 

 Para os experimentos realizados, observou-se que a eficiência de bioconversão do 2,4-

diclorofenol pela enzima foi superior a 90%. Além disso, as nonoflolhas de óxido de grafeno, 

sintetizadas e ativadas com epicloridrina, apresentaram-se como um suporte adequado para a 

imobilização enzimática, uma vez que não alteraram características operacionais e possibilitaram 

fácil separação do meio aquoso. A ativação do OG com grupos epóxi proporcionou que o suporte 

e a enzima fossem ligados por meio de ligação covalente, o que conferiu grande estabilidade e a 

possibilidade da reutilização da enzima em subsequentes ciclos reacionais sem grande perda de 

atividade, com relação a atividade observada no primeiro ciclo, conforme pode ser observado na 

Fig. 1. 

 
Fig. 1 Atividade relativa da enzima imobilizada mediante diversos ciclos reacionais. 
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